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INTISARI 

Manajemen Pemiliharaan Kakao Melalui Pemangkasan Pemupukan Panen Sering dan 

Sanitasi (P3S) dalam Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) di Pusat 

Pembelajaran Kakao Nagekeo 

 MAHER BANSAE 

Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering 

Politeknik Pertanian Negeri Kupang 

Di Bawah Bimbingan 

Melinda R.S.Moata, SP,M.Sc, Ph.D&Yosefus F. da Lopez, SP, M.Sc. 

Tanaman kakao merupakan tanaman yang berbunga dan berbuah sepanjang 

tahun sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani. Tujuan dari PKL adalah 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam aspek manajemen pemeliharaan 

kakao melalui pemangkasan, pemupukan, panen sering, dan sanitasi (P3S) dalam 

pengendalian hama penggerek buah kakao di pusat pembelajaran kakao Nagekeo. 

Metode yang digunakan di CLC Nagekeo adalahobservasi, wawancara, studi pustaka 

serta dokumentasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukan bahwa CLC Nagekeo sudah 

menerapkan aspek-aspek manajemen pemeliharaan kakao melalui pemangkasan, 

pemupukan, panen sering, dan sanitasi (P3S) dalam pengendalian hama penggerek 

buah kakao dengan baik.Perlu ditingkatkan terutama dalam perlakuan terhadap panen 

sering yang seharusnya 1-2 minggu sekali, dan sanitasi pada buah kakao yang terserang 

hama PBK harus ditimbun dengan tanah. 

Kata Kunci: Kakao, P3S, PBK  
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapang (PKL)merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh 

mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk meningkatkan kemampuan teknis 

dan manajerial dalam bidang pertanian.Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa ketika memasuki dunia kerja atau berwirausaha untuk menguasai keterampilan 

dalam teknik manajemen dan budidaya pertanian, salah satunya adalah manajemen 

pemeliharaan tanaman kakao di Pusat Pembelajaran Kakao yang bertempat di Desa 

Wolokisa, Kecamatan Mauponggo,Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). 

Tanaman kakao (Theobroma cacao L) termasuk famili Streculiaceae, merupakan 

tanaman yang dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun sehingga dapat menjadi 

sumber pendapatan harian atau mingguan bagi petani.Tanaman ini mempunyai nilai 

ekonomi yang cukup tinggi, merupakan sumber devisa negara dan tempat tersedianya 

sumber penghasilan bagi petani kakao terutama daerah-daerah sentra produksi.  

Menurut Data Satistik Kakao 2015-2017 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017), 

luas areal tanaman kakao Perkebunan Rakyat di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 

392.926 ha (TBM) dan 837.452 ha (TM)dengan produksi sebesar 652.397 ton atau dengan 

produktifitas sebesar 779 kg/ha. Untuk wilayah NTT di tahun yang sama, luas areal TBM 

sebesar 20.306 ha dan TM sebesar 21.594 ha dengan produksi sebesar 14.010 ton atau 

dengan produktifitas sebesar 649 kg/ha, masih di bawah produktifitas nasional. Untuk 

wilayah Kabupaten Nagekeo pada tahun 2015, luas areal TBM sebesar 802 ha dan TM 

sebesar 695 ha dengan produksi sebesar 368 ton atau dengan produktifitas sebesar 529 

kg/ha.Sementara itu untuk wilayah Kecamatan Mauponggo, seperti yang dilaporkan oleh 

BPS Kabupaten Nagekeo (2017), luas areal tanaman kakao sebesar 1.098 ha dengan 

produsi sebesar 532 ton. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, produksi kakao di Nusa Tenggara Timur 

pada 2017 turun dari tahun sebelumnya sebanyak 2% atau ± 274 tondari 14.284 ton 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Penurunan produksi tersebut menurut Harian 
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Kompas (18 Februari 2018), disebabkan karena perubahan cuaca serta serangan hama dan 

penyakit. 

Hama utama yang menyerang tanaman kakao adalah PBK.Hama kakao ini sangat 

merugikan karena serangannya dapat merusak hampir semua hasil (buah) dan dapat 

menurunkan produksi hingga 80% jika tidak ditanggulangi dengan cepat (SCPP-

Swisscontact, 2012). Rata-rata berkurangnya kehilangan hasil akibat PBK pada intensitas 

serangan sedang sampai berat sebesar 73,04% (Indrayana & Muhammad, 2017).  

Salah satu strategi pengendalian hama PBK yaitu standar operasional pengendalian 

(SOP) yang wajib dilaksanakan untuk menanggulangi masalah PBK adalah melalui 

implementasi PHT dengan komponen pengendalian yang dikenal dengan P3S, yaitu 

pemangkasan (P), pemupukan (P), panen sering (P), sanitasi (S) yaitu pembenaman kulit 

buah dan plasenta. Manajemen pemangkasan yang baik berpengaruh padaperubahan 

perilaku serangan PBK karena kebun tidak akan terlalu lembab dan berbagai hama dan 

penyakit lainnya juga tidak akan berkembang (SCPP-Swisscontact, 2012). Penggunaan 

pupuk yang berlebihan dapat mengakibatkan tanaman tumbuh lebih subur, sehingga dapat 

menjadi makanan yang menarik bagi suatu hama dan merangsang peningkatan 

populasinya, selain itu, penggunaan pupuk yang kurang dosisnya, tidak tepat cara, waktu, 

dan sasaran, akan berakibat pada pertumbuhan tanaman tidak sehat sehingga tanaman 

menjadi rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Panen sering buah kakao dan sanitasi 

yang baik akan memutuskan siklus hidup PBK baik dari inang utama maupun inang 

sementara dan sumber-sumber lainnya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ketrampilan teknis dan manajerial 

diperlukan dalam manajemen pemeliharaan tanaman kakao, terutama dalam pengendalian 

PBK,seperti yang dipelajari di Pusat Pembelajaran Kakao atau Cocoa Learning Center 

(CLC) yang bertempat di desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 
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1.2. Tujuan Kegiatan 

1.2.1. Tujuan Umum 

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam aspek manajemen usaha dan 

berwirausaha. 

2. Meningkatkan kemampuan teknik manajerial dalam bidang pertanian. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

Mempelajari teknik pemeliharaan tanaman kakao melalui Pola P3S 

(Pemangkasan,Pemupukan,Panen sering dan Sanitasi) dalam kaitannya dengan 

pengendalian hama penggerek buah kakao.  

1.3. Manfaat Kegiatan 

1.3.1. Manfaat umum 

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk mendukung program 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Revolusi Hijau. 

1.3.2. Manfaat Khusus 

Hasil kegiatan PKL ini dijadikan sebagai sumber informasi bagi penulis maupun 

pihak yang berkepentingan serta masyarakat tani tentang pemeliharaan tanaman kakao 

dengan metode P3S (Pemangkasan, Pemupukan, Panen sering dan Sanitasi). 
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BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI 

2.1. Sejarah Singkat Pusat Pembelajaran KakaoNagekeo 

Pusat Pembelajaran Kakao atau Cocoa Learning Center (CLC) Nagekeo didirikan 

pada BulanSeptemberTahun 2015.Yayasan Sahabat Cipta yang bergerak dalam bidang 

pemberdayaan dan pengembangan Budidaya Kakao bagiPetani Indonesia dengan titik 

fokusnya mendampingi petani di kabupaten Nagekeo lebih khusus di Desa Wolokisa, Desa 

Wuliwalo dan Desa Bela-Kecamatan Mauponggo demi meningkatkan produktifitas 

komoditi kakao. 

Dalam rangka mewujudkan misinya maka Yayasan Sahabat Cipta mencari petani 

muda untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pembelajaran Kakao Flores di Nita-Kabupaten 

Sikka.Setelah mendapat ilmu tentang budidaya tanaman kakao di Pusat Pembelajaran 

Kakao Flores, maka para petani muda mulai mentransfer serta menerapkanilmu kepada 

Para Petani di Wilayah Desa Wolokisa, Wuliwalo dan Desa Bela. 

Dalam perjalanan para petani muda merasa perlu mendirikan wadah untuk para 

petani Nagekeo lebih khusus di Kecamatan Mauponggountuk bisa berkumpul dan 

berdiskusi tentang Budidaya Tanaman Kakao. Maka dibentuklah wadah yang bernama 

PusatPembelajaran Kakao atau Cocoa Learning Center (CLC) Nagekeo, yang berpusat di 

Desa Wolokisa-Kecamatan Mauponggo yang diresmikan oleh Bupati Nagekeo bersama 

Direktur Pusat Yayasan Sahabat CiptaJakarta pada tanggal 22 Juni 2018 diresmikan 

dengan Akta Notaris serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 8 Juli 

2018. 

Batas-batas Lokasi CLC Nagekeo: 

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Lokasi Kebun Wilibrodus Tongo. 

2. Sebelah Selatan:Lokasi Rumah Wilibrodus Tongo 

3. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Lokasi Kebun Dionisius Wedho 

4. Sebelah Barat:Jalan Raya Nabe – Mudewada 
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2.2. Visi dan Misi CLC Nagekeo 

Visi : Menjadi unit usaha unggulan yang mampu mendukung pengelolaan 

Pusat Pembelajaran Kakao Nagekeo yang mandiri dan berkelanjutan 

Misi : Menjalankan kegiataan usaha Pusat Pembelajaran Kakao Nagekeo 

dengan efektif, efisien dan transparan. 

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi CLCNagekeo 

CLC Nagekeo mempunyai peran didalam pengembangan kakao, di antaranya: 

1. Sebagai tempat bagi semua pihak untuk berkonsultasi mengenai teknik berbudidaya 

tanaman kakao. 

2. Sebagai tempat pendididkan pelatihan budidaya kakao bagi lembaga swasta atau 

pemerintah. 

3. Sebagai Pelatih atau Fasilitator Sekolah Lapang (SL) Kakao. 

4. Penyedia sarana dan prasarana dalam proses budidaya tanaman kakao. 

5. Sebagai lembaga penghubung antara petani dan pembeli (buyer) demi memberikan 

harga jual kakao yang maksimal. 

6. Penyedia bibit dengan klon-klon yang berproduksi tinggi. 

2.4. Susunan Organisasi CLC Nagekeo 

Pusat Pembelajaran Kakao Nagekeo dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 

Dewan Pembina yang diketuai oleh Kepala Desa. Selain itu juga ketua CLC Nagekeo 

dibantu oleh empat kepala bidang, yakni: divisi kebun dan pembibitan, divisi agro input, 

divisi diklat, dan divisi pemasaran. 
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2.5. Struktur Organisasi CLC Nagekeo 

 

Gambar 1.Struktur Organisasi CLC Nagekeo 

2.6. Sarana dan Prasarana 

CLC Nagekeo mempunyai sebuah kantor sekaligustempat pembelajaran dan 

pelatihan seluas 4x6 meter, rumah bibit seluas 4x6 meter dan kebun contoh. Selain kebun 

contoh di areal kantor, kebunanggota CLC juga dijadikan kebun contoh dengan kondisi 

lahan yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana teknik 

budidaya kakao dengan berbagai kondisi lahan. 

CLC Nagekeo juga mempunyai 2 alat mesin potong rumput,2 buah 

knapsacksprayer, 4 buah kotak fermentasi, dan 1 buah rumah penjemuran. Sarana dan 

prasarana yang ada semua digunakan demi kelancaran organisasi. 
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BAB III. METODOLOGI 

3.1. Waktu dan Tempat 

Kegiatan PKL dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan,dari tanggal 16 Maret 

sampai 16 Juni tahun 2019, bertempat di Kebun Percobaan Pusat Pembelajaran 

Kakao/Cocoa Learning Center(CLC) Nagekeo di Malapea-Wolokisa.Tata letak lokasi 

kebun contoh CLC Nagekeo dapat dilihat pada Gambar 2. 

Jalan : Jln. Kotasodho 

Desa : Wolokisa 

Kecamatan : Mauponggo 

Kabupaten : Nagekeo 

Provinsi : Nusa Tenggara Timur 

 

Gambar 2.Gambar Lokasi CLC Nagekeo 
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3.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Primer 

Data ini diperoleh langsung oleh penulis dari tempat PKL baik kualitatif maupun 

kuantitatif berupa hasil diskusi atau wawancara, foto-foto kegiatan dan hasil pengamatan 

atau catatan lapangan.Untuk mengumpulkan data ini, penulis menggunakan metode 

wawancara dan observasi.Kegiatan diskusi atau wawancara dengan pimpinan lembaga atau 

pembimbing lapangan. Sedangkan observasi yaitu melakukan pengamatan dan praktik 

secara langsung ke obyek yang akan dipelajari untuk melihat dari dekat lokasi kegiatan 

yang dilakukan. 

Kegiatan observasi atau praktik diawali dengan pelaksanaan praktik, evaluasi dan 

diakhiri dengan perekapan dalam Buku Merah yang telah disediakan sebagai panduan 

dalam melaksanakan kegiatan PKL. 

3.2.2.Data Sekunder 

Data ini dikumpulkan dari sumber lain, baik kualitatif maupun kuantitatif. Data 

tersebut diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka.Dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat PKL, meliputi buku-buku yang relevan dengan 

obyek yang dipelajari, sedangkan studi pustaka yaitu penelusuran referensi lainnya di luar 

tempat PKL, seperti buku-buku teks dan penelusuran artikel-artikel ilmiah melalui internet. 
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BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil kegiatan di CLC Nagekeo 

CLC Nagekeo merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang bergerak 

dalam bidang pertanian lebih kususnya pada tanaman kakao lembaga tersebut didirikan 

pada tahun 2015.Populasi tanaman kakao pada CLC Nagekeo sebanyak 500 pohon. 

Tanama tersebut terdiri dari Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) sebanyak 200 

pohon dengan  umur di bawah 2 tahun dan Tanaman Menghasilkan (TM) sebanyak 

300 pohon dengan umur di  atas 2 tahun. 

Luas lahan pada CLC Nagekeo adalah kurang lebih 1,5 hektar. Lahan tersebut 

ditanami dengan tanaman kakao dengan jarak tanam sekitar 5 m x 5 m. Lahan tersubut 

bukan hanya ditanami tanaman kakao tetapi juga ada beberapa jenis tanaman seperti, 

pisang, pala, dan cengkih. Beberapa tanaman tersebut dijadikan sebagai tanaman pelindung 

bagi tanaman kakao.Tanaman kakao(TBM) berada pada lusan lahan ½ ha dan tanaman 

kakao(TM) berada pada luasan lahan 1 ha. 

Tanaman kakao tersebut dihasilkan dari bibit sambung pucuk.Hasil tanaman kakao 

(TM) pada CLC Nagekeo adalah 360 kg bijikering pertahun dan 30 kg biji kering  

perbulan]. Setiap pohon tanaman kakao  menghasilkan 0,1 kg kering perbulan dan setiap 

kali panen (dua minggu sekali) adalah 0,05 kg biji kering perpohon. 

Adapun hasil kegiatan PKL di CLC Nagekeo Desa Wolokisa, Kecamatan 

Mauponggo, Kabupaten Nagekeo disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.Jadwal kegiatan PKL di CLC Nagekeo. 

Waktu Kegiatan Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan 

Minggu 1 - Pengenalan lokasi praktik 

- Pengendalian hama penyakit dengan cara pestisida 

nabati pada tanaman kakao 

- Pemangkasan menyemprotkan bentuk pada 

tanaman kakao  

- Pembersihan gulma  

- Pemanenan buah kakao 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

Minggu 2 - Penyortiran 

- Penyeraman selama satu malam 

- Pemicahan kakao 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 
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Waktu Kegiatan Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan 

- Penyortiran biji kakao 

- Penjemuran biji kakao 

 

Minggu 3 - Pembuatan rorak pada setiap tanaman kakao 

- Pemangkasan dan sanitasi pada kebun kakao 

- Proses pembuangan kulit kakao pada lubang 

- Pemangkasan  

- Pemanenan buah kakao 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

 

Minggu 4 - Pembersihan gulma 

- Penyemprotan  

- Pemanenan 

- Pemangkasan 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

Minggu 5 - Penyortasian buah kakao 

- Pembelahan buah kakao 

- Penjemuran biji kakao 

- Penyiraman bibit kakao 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

Minggu 6 - Persiapan lubang tanam 

- Penanaman ulang (tanam sisip) 

- Penyiraman 

- Pemupukan dan pemiliharaan  

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

Minggu 7 - Pembersihan gulma 

- Pemangkasan 

- Pemanenan dan penyortasian buah kakao 

- Pembelahan buah kakao 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

Minggu 8 - Penjemuran biji kakao dan pembuangan kulit buah 

kakao pada lubang rorak 

- Persiapan benih 

- Proses penyambungan pucuk 

- Penyiraman bibit 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

 

Minggu 9 - Pembuatan lubang rorak 

- Penyemprotan 

- Pemanenan 

- Pemangkasan 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

Minggu 10 - Pembersihan gulma 

- Penjemuran biji kakao 

- penyiraman bibit kakao 

Kebun 

percobaan CLC 

Nagekeo 

Minggu 11 - Pembuatan laporan  

Minggu 12 - Pembuatan laporan  
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4.2. AspekManajemen 

Manajemen merupakan dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok dan 

tidak dapat diabaikan oleh setiap manajer atau pemimpin (Farland, 1990). Prinsip dasar 

agar usaha yang diinginkan dapat berjalan dengan baik, yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 

4.2.1. Perencanaan(Planning)  

Perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 

mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik 

yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Tujuan perencanaan adalah 

suatu sasaran dimana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin 

dicapai dalam jangka waktu tertentu, dan diketahui oleh semua orang yang terlibat. 

Perencanaan kegiatan di CLC Nagekeo, yakni: 

1. Persiapan Sarana dan Prasarana.Kegiatan pemeliharaan tanaman kakao melalui P3S 

menggunakan peralatan, seperti: gunting pangkas, gunting gala, karung, mesin potong 

rumput, parang, sabit, pupuk,knapsacksprayer. 

2. Tenaga Kerja dan Biaya Tenaga Kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor 

produksi yang sangat penting untuk melakukan kegiatan pemeliharaan pada tanaman 

kakao. Tenaga kerja yang dikerjakan untuk pemeliharaan kakao melalui P3S berjumlah 

2 orang dengan masing-masing biaya sebesar Rp. 50.000/hari. 

3. Waktu.Tanaman kakao baru dapat berproduksi setelah berumur 4 tahun setelah tanam. 

Dalam setahun, untuk dapat berbuah, tanaman kakao membutuhkan waktu selama 6 

bulan.  

4.2.2. Pengorganisasian(Organizing) 

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-

sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat 

dilaksanakan dengan berhasil.CLC Nagekeo dibagi berdasarkan keahlian dan keterampilan 

masing-masing sehingga para pekerja bekerja sesuai dengan tugas yang dimilikinya. 
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Pengorganisasian yang terdapat di CLC Nagekeo adalah sebagai berikut: 

1. Ketua. Tugas ketua sebagai penanggungjawabtertinggi dalam pusat pembelajaran 

kakao Nagekeo. 

2. Sekretaris. Tugas sekretaris yaitu mendampingi ketua mengkoordinir pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari. 

3. Bendahara. Bertugas membuat pembukuan dan mengatur keuangan. 

4. Divisi Pembibitan. Bertugas menyusun dan menyerahkan rencana anggaran kerja 

pembibitan kakao kepada ketua dan bendahara. 

5. Divisi Agroinput.Bertugas mengusulkan atau melaporkan kebutuhan bibit kakao 

kepada ketua, bendahara dan divisi pembibitan mengenai kebutuhan sarana dan 

prasarana untukkelancaran organisasi. 

6. DivisiDiklat.Bertugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan 

memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan SL (SekolahLapang) pada pusat 

pembelajaran kakao Nagekeo. 

7. Divisi Pemasaran. Tugas Divisi Pemasaran yaitu merencanakan produk bibit yang 

berkualitas, memiliki produktivitas yang tinggi, dan biji kakao yang bermutu.  

4.2.3.Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakan anggota-anggota sedemikian rupa 

hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

bersama. Pelaksanaan dalam kegiatan P3S adalah:  

1. Pemangkasan:pembuangan ranting, cabang, daun dan tunas air. 

2. Pemupukan:pencampuran pupuk, tabur dan penyemprotan. 

3. Panen sering:memanen buah yang sudah matang/masak maupun yang terserang hama 

dan penyakit. 

4. Sanitasi:memasukan hasil pangkas kedalam rorak dan buah yang terserang hama 

penyakit,pembersihan gulma, pengisian kulit buah ke dalam lubang.Kegiatan ini 

dilakukan dalam dua minggu sekali kecuali kegitan pemupukan. 
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4.2.4. Pengawasan(Controlling)dan Evaluasi(Evaluating) 

Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha 

menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pula cita-cita yakni kepada 

tujuan yang telah direncanakan. Tujuan utama dari pengawasan merupakan mengusahakan 

agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.Oleh karenanya agar sistem pengawasan 

itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan 

setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-

penyimpangan dari rencana (Manullang, 1982).Selain itu, kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui hal yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan sehingga dalam evaluasi bisa 

mengukur sejauh mana hasil yang didapat sesuai direncanakan. 

Pengawasan pada CLC Nagekeo dilakukan oleh ketua.Pengawasan dilakukan 

setiap dua minggu sekali dan kegiatan yang diawasi sesuai rangkaian kegiatan yang sudah 

ditentukan.Evaluasi dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan yang dievaluasi berkaitan 

dengan kegiatan yang sudah dijalankan. 

4.3. Pemeliharaan Tanaman Kakao dengan Pola P3S 

Metode PsPSP/P3S adalah salah satu metode untuk pengelolaan tanaman kakao 

melalui empat cara, yaitupanen sering, pemangkasan, sanitasi,dan pemupukan(Heliawaty 

& Nurlina, 2009).Hasil penelitian Mero dkk (2015) menunjukkan bahwa teknologi P3S 

kakao dapat memicu produksi kakao petani karenadengan teknologi P3S, tingkat produksi 

usahatani kakao petani pengguna teknologi P3S lebihtinggi dibandingkan petani non 

pengguna teknologi P3S, dimana rata-rata tingkat produksikakao dan pendapatan petani 

pengguna teknologi P3S lebih tinggi sebesar 212,39 kg/ha dan 3.905.306 rupiah/ha 

dibanding tingkat produksi kakao petani nonpengguna teknologi P3S. Sementara itu, 

Indrayana&Muhammad(2017) menyatakan bahwaintroduksi teknologi P3S dalam 

pengendalian Hama PBKmembutuhkan tambahan biaya perhektar sebesar 11,94% lebih 

tinggi darisebelum penggunaan teknologi P3S, namundiikuti keuntungan bersih perhektar 

yang meningkat48,79% dibandingkan sebelum introduksi teknologi ini. Paket 

teknologipengendalian PBK melalui P3Stersebut mampumenurunkan tingkat dan 

intensitas serangan PBKdan mampu menekan kehilangan hasil hingga 0% (Indriati dkk, 

2013). 
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4.3.1. Pemangkasan 

Pemangkasan pada tanaman kakao adalah kegiatan memotong (pembuangan) 

bagian tanaman yang berupa cabang, ranting dan daun.Tanaman kakao dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan intensitas sinar matahari yang optimum. 

Pada sinar matahari yang optimum tersebut kecepatan fotosintesis akan maksimum. 

Intensitas sinarmatahari yang optimum bagi tanaman kakao berubah menurut umur 

tanaman.Tanaman muda atau tanaman belum menghasilkan memerlukan intensitas sinar 

matahari yang rendah dan berangsur-angsur kebutuhan sinar matahari semakin tinggi 

sejalan dengan bertambahnya umur tanaman.Jelasnyatanaman kakao tidak membutuhkan 

sinar matahari penuh selama perkembangannya, sehingga dibutuhkan adanya pengaturan 

sinar matahari.Pengaturan kebutuhan intensitas sinar matahari pada tanaman kakao 

dilakukan pada kegiatan pemangkasan, baik pemangkasan pohon pelindung maupun 

pemangkasan tanaman kakao itu sendiri (MARS Sustainability-CSP, 2009; SCPP-

Swisscontact, 2012). 

Tujuan pemangkasan pada tanaman kakao adalah: 

1. Pembentukan kerangka dasar (frame) tanaman kakao yang baik, tegap, kuat 

menyanggah cabang, ranting dan daun sehingga pertumbuhan tanaman seimbang. 

2. Mengatur sedemikian rupa sehingga sinar matahari masuk ke dalam tajuk secara 

merata, sehingga daun lebih produktif dalam menghasilkan asimilat. 

3. Mendorong tanaman membentuk daun baru yang kemampuannya menghasilkan 

asimilat lebih tinggi. 

4. Meningkatkan kemampuan tanaman membentuk bunga dan buah. 

5. Membuang bagian tanaman yang tidak dikehendaki misalnya: cabang mati, cabang 

rusak, cabang sakit, tunas air, dan lain-lain. 

6. Mengurangi resiko serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 

7. Mempermudah melakukan kegiatan atau perlakuan terhadap tanaman misalnya 

pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, panen dan lain-lain. 

8. Mengatur kelembaban suhu. 

Dari semua tujuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemangkasan terhadap 

tanaman kakao adalah: membentuk dan mengatur pertumbuhan tanaman dalam kondisi 
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tertentu untuk mencapai produksi yang optimal sesuai potensi produksi yang dimiliki oleh 

tanaman yang bersangkutan(SCPP-SwissContact, 2012). 

Pada tanaman kakao pemangkasan terdapat3 jenispemangkasan yaitu 

pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan produksi.Setiap 

bentuk pemangkasan dibahas sebagai berikut. 

A. Pemangkasan Bentuk 

Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk habitus tanaman kakao agar 

tercipta kerangka (frame) tanaman yang baik yakni tanaman kakao yang memiliki cabang-

cabang utama (cabang primer) yang tumbuhnya kokoh dan sehat.Selain itu apabila 

memungkinkan arah pertumbuhan cabang-cabang utama tersebut diatur agar bisa merata. 

Pemangkasan bentuk dilakukan dengan cara mengurangi cabang primer yang 

semula berjumlah empat atau lebih menjadi hanya 3 (tiga) cabang saja. Berhubung karena 

dalam pemangkasan bentuk yang menjadi objek adalah cabang primer, maka 

pelaksanaannya dilakukan setelah tanaman kakao muda telah membentuk cabang primer 

atau telah membentuk jorget.Umur tanaman sekitar 1-2 tahun setelah tanam.Cabang primer 

yang ditinggalkan adalah diutamakan yang tumbuhnya sehat dan kuat, arah 

pertumbuhannya merata dan mengarah ke atas. 

Pemangkasan dilakukan dengan menggunakan gunting pangkas.Pada prinsipnya 

pemangkasan bentuk harus dilakukan dengan pendekatan pohon per pohon (individual). 

Artinya penentuan cabang primer mana yang akan dipangkas dan cabang primer mana 

yang ditinggalkan sangat ditentukan oleh kondisi pertumbuhan masing-masing tanaman 

yang pada kenyataannya sangat beragam di lapangan.Demikian pula dalam hal waktu 

pelaksanaannya juga beragam, tergantung pada kecepatan pertumbuhan masing-masing 

tanaman (MARS Sustainability-CSP, 2009; SCPP-Swisscontact, 2012). 

Pemangkasan bentuk yang dilakukan pada CLC Nagekeo adalah: Pemangkasan 

pada kakao yang berumur 1-2 tahun, yang perlu diperhatikan pada saat melakukan 

pemangkasan.Tunas air yang terdapat pada kakao tersebut harus dibuang dengan 

menggunakan gunting pangkas dan perlu diperhatikan pada saat melakukan pemangkasan 

pada tunas air harus dirapatkan pada kulit pohon sehingga setelah dipangkas tidak akan 

tumbuh lagi pada tempat yang sama. 
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Pemangkasan bentuk juga bukan hanya tunas air yang dipangkas tetapi cabang, 

ranting dandaun. Ranting-ranting yang bertindis dapat dibuangjuga daun-daun yang terlalu 

lebat, sehingga tanaman kakao dapat berfotosintesis.Pemangkasan bentuk juga bertujuan 

untuk menjaga keseimbangan kakao sehingga pada saat kakao berproduksi dapat 

menjagakeseimbangan kerangkanya sendiri (Gambar 3 dan 4). 

 

Gambar 3.Pemangkasan Bentuk pada Tanaman Kakao (umur 8-1.5 tahun): A. Alat pangkas, B. 

Kegiatan pemangkasan bentuk, C. Tampilan pohon setelah pemangkasan. 

 

Gambar 4.Sketsa Pemangkasan Bentuk pada Tanaman Kakao: A. Cabang dan ranting (berwarna 

merah) dipotong dalampemangkasan dasar. Pemangkasan juga dilakukan pada tunas air (wiwilan) 

cabang yang tumbuh dekatdengan jorquet, cabang tumbuh ke bawah. B. Bentuk pohon yang telah 

dilakukan pemangkasan bentuk. C. Pemotongan ranting atau cabangyang tidak produktif akan 

mengeefektifkan distribusi makanan pada bagian tanaman lainnya yangproduktif untuk merangsang 

pertumbuhan buah (Sumber: SCPP-Swisscontact, 2012). 

Tanaman kakao yang ideal untuk dapat berproduksi dengan baik adalah 

ketinggian antara 3,5-4 m. Dengan demikian tanaman kakao yang ada perlu 

dipendekkan lagi. Untuk itu akan dilakukan pemangkasan pada percabangan yang ada 

dengan memperhitungkan bahwa tinggi maksimum tajuk tidak melebihi dari 4 m 
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(Gambar 4C). Pemotongan cabang-cabang yang ada mesti dilakukan dibawah 4 m, 

bisa dilakukan pemotongan pada cabang dengan tinggi 3- 3,5 m, sehingga saat tumbuh 

percabangan baru akan mencapai tinggi maksimum 4 m. (SCPP-Swisscontact, 2012). 

Setelah pemotongan tajuk untuk menentukan ketinggian ideal, maka perlu 

dilakukan pemotongan terhadap ranting-ranting yang masih mengganggu demikian 

juga dengan ketebalan daun-daun yang ada.Namun harus tetap ingat jorquet mesti tetap 

terlindung dari sinar matahari langsung, khususnya siang hari.Adanya pemotongan 

cabang dan ranting serta daun-daun yang menumpuk tersebut dapat mempedomani 

bentuk gelas minuman yang tampak berada pada tanaman kakao secara utuh atau dapat 

juga membayangkan seperti payung yang sedang dibuka.Kondisi ini disebut 

pemangkasan dengan kondisi lengkap (Gambar 5, SCPP-Swisscontact, 2012). 

 

Gambar 5.A. Pemangkasan tajuk tanaman atau cabang bagian atas sehingga tinggi tanaman tidak 

lebih dari3,5-4m agar tanaman tumbuh lebih efektif dan menghasilkan. B.  Pemangkasan dengan 

membukabagian tengah tanaman sehingga membentuk seperti cawan anggur. (Sumber: SCPP-

Swisscontact, 2012). 

B. Pemangkasan Pemeliharaan 

Pemangkasan pemeliharan pada tanaman kakao bertujuan untuk mempertahankan 

kerangka tanaman yang sudah terbentuk baik, mengatur penyebaran daun produktif, 

merangsang pembentukan daun baru, bunga dan buah, serta terhindar dari hama dan 

penyakit. Pemangkasan dilakukan dengan mengurangi sebagian daun yang rimbun pada 
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tajuk tanaman dengan cara memotong ranting-ranting yang terlindung dan menaungi. 

Memotong cabang yang ujungnya masuk ke dalam tajuk tanaman di dekatnya dan 

diameternya kurang dari 2,5 cm. Mengurangi daun yang menggantung dan menghalangi 

aliran udara di dalam kebun, sehingga cabang kembali terangkat. Pemangkasan ini 

dilakukan secara ringan di sela-sela pemangkasan produksi dengan frekuensi 2-3 bulan. 

Juga dilakukan pemangkasan terhadap tunas air (chupon). Pemangkasan tunas air atau juga 

disebut wiwilan bisa dilakukan secara manual menggunakan tangan. 

Pada pemangkasan pemeliharaan, obyek pemangkasan adalah cabang-cabang 

sekunder yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai dari tumbuhnya cabang-

cabang sekunder hingga saat tajuk tanaman kakao saling bertemu (saling menutupi) pada 

saat tanaman kakao sudah waktunya memasuki pemangkasan produksi. 

Pelaksanaan pemangkasan pemeliharaan adalah sebagai berikut: 

a. Pada tahap pertama, cabang-cabang sekunder yang tumbuh pada jarak 30–60 cm dari 

titik percabangan (jorget) diubah. 

b. Cabang-cabang sekunder berikutnya diatur agar letaknya tidak saling berdekatan. 

Pembuangan sebagian cabang sekunder dilakukan secara bertahap sesuai kecepatan 

pertumbuhan cabang-cabang tersebut. Jarak antara cabang-cabang sekunder dianjurkan 

antara 15-25 cm dan diupayakan agar letak cabang sekunder yang tinggal diatur secara 

selang-seling (MARS Sustainability-CSP, 2009; SCPP-Swisscontact, 2012). 

c. Pemangkasan cabang sekunder dilakukan dengan menggunakan gunting pangkas, 

parang/pisau, atau gergaji pangkas. 

Pemangkasan pemiliharaan yang dilakukan pada CLC Nagekeo (Gambar 6) 

hampir sama juga dengan pemangkasan bentuk tetapi ada beberapa hal yang berbeda pada 

pemangkasan pemiliharaan, misalnya buah kakao dan pucuk kakao yang terserang hama 

atau penyakit juga dapat dibuangdengan cara dipanendan dipangkas. Tujuan dari 

pembuangan buah dan pucuk yang terserang hama dan penyakit adalah untuk memutuskan 

siklus hidup penyakit dan hama Penggerek Buah Kakao (PBK) dan juga dapat pertahankan 

kerangka yang sudah dibentuk pada pemangkasan bentuk. 
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Gambar 6.Kegiatan Pemangkasan Pemeliharaan: A. Pemangkasan Tunas Air, B & C. Toping 

C. Pemangkasan Produksi 

Pemangkasan produksi dilakukan pada tanaman yang telah berproduksi.Umur 

tanaman kira-kira 3 tahun ke atas.Tujuan utama dari pemangkasan produksi adalah 

meningkatkan kemampuan tanaman untuk membentuk bunga dan buah, sehingga dengan 

demikian maka pemangkasan produksi merupakan perlakuann pokok pada pemangkasan 

karena tahap pemangkasan inilah yang berdampak langsung terhadap kemampuan 

tanaman untuk membentuk bunga dan buah. 

Obyek pemangkasan dari pemangkasan produksi adalah daun. Namun dalam 

pelaksanaannya, pemangkasan dilakukan terhadap cabang-cabang atau ranting-ranting 

tempat daun kakao tumbuh dan perlu digaris bawahi bahwa pada pemangkasan produksi 

pemotongan cabang besar (diameter lebih dari 2,5 cm) perlu dihindari kecuali karena 

terpaksa, misalnya karena cabang tersebut rusak akibat serangan hama dan penyakit atau 

rusak karena penyebab fisik seperti patah karena angin. 

Pemangkasan produksi dilaksanakan dengan membuang cabang-cabang atau 

ranting-ranting sebagai berikut: 

a. Tunas air, tunas air sebaiknya dikeluarkan kecuali tunas air yang dipersiapkan untuk 

regenerasi (rehabilitasi dengan metode chuppon grafting). 

b. Cabang balik, yaitu cabang yang tumbuhnya mengarah atau masuk ke dalam tajuk 

sebaiknya dikeluarkan kecuali cabang yang berfungsi melindungi jorget. 

c. Cabang gantung, yaitu cabang-cabang yang menggantung yang kurang produktif. 

Sedangkan yang produktif dipotong sebagian (pada bagian lengkungan) sehingga 

pertumbuhan cabang bisa dinaikkan atau diarahkan ke atas. 

d. Cabang cacing, yaitu cabang kecil yang tumbuhnya kerdil yang sifatnya tidak produktif. 
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e. Cabang-cabang yang terlalu rapat atau sangat berdekatan satu sama lain serta cabang 

yang tumbuhnya tidak teratur. 

f. Cabang-cabang yang saling tindih baik di dalam individu tanaman itu sendiri maupun 

dengan cabang dari tanaman lain disekitarnya. 

g. Cabang-cabang rusak baik karena serangan hama dan penyakit maupun karena 

penyebab lainnya, menyebabkan tajuk tanaman berbentuk payung ganda (MARS 

Sustainability-CSP, 2009; SCPP-Swisscontact, 2012). 

Pemangkasan produksi yang dilakukan di CLC Nagekeo (Gambar 7), yakni pada kakao 

yang berumur 3 tahun ke atas yang kurang berproduksi dengan tujuan untuk memacu 

bunga dan buah. Yang dipangkas adalah daun yang lebat dan tunas air pada kakao. Alat 

yang digunakan adalah gunting pangkas dan gergaji pangkas. 

 

Gambar 7.Pemangkasan Produksi 

4.3.2. Pemupukan 

Pupuk adalah setiap material baik organik maupun anorganik atau sintetis yang 

memberikan satu atau lebih unsur kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. 

Tujuan dari pemupukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah unsur hara yang terdapat di tanah sehinggatersedia makanan yang 

cukup untuk tanaman berproduksi secara maksimal. 

2. Untuk menggantikan unsur hara (makanan)yang hilang dari tanah karena terangkut 

panen, tercuci, dan sebagainya. 

Pemupukan yang dilakukan pada CLC Nagekeo adalah pemupukan melalui akar 

dan daun.Pemupukan tersebut dilakukan dua kali dalam setahun yaitu awal musim hujan 

dan akhir musim hujan. Pemupukan melaluiakar dapat diaplikasikan denganbentuk: 
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larikan, piringan penuh, setengah piring dan tugal (Gambar 8 A-C). Bentuk-bentuk tersebut 

disesuaikan dengan kondisi lahan dan memiliki ukuran yang sama yakni 20x20x20 cm 

jarak lubang pemupukan dengan tanaman kakao yang dipupuk sesuai dengan diameter 

batang tanaman tersebut. Pupuk dicampur dengan air lalu siram pada lubang yang sudah 

digali dan ditutup. 

Jenis pupuk yang digunakan.Jenis pupuk yang digunakan untuk pemupukan 

tanaman kakao di CLC Nagekeo adalah pupuk organik cair. Pupuk ini dibuat dari bahan 

bahan lokal setempat, yaitu:  daun mimba, batang pisang, rebung bambu, air kelapa muda, 

air cucian beras, serta brotoali. Untuk membuat  500  liter pupuk organik cair, di butuhkan 

daun mimba sebanyak satu karung (karung berukuran 50 kg), batang dalam pisang 

sebanyak 2 batang, rebung bambu sebanyak 5 batang, 250 L air kelapa muda (setara 100 

buah kelapa muda), 250 L air cucian beras serta tanaman brotoali secukupnya. 

Cara pembuatan pupuk organik cair. Batang pisang, daun mimba dan rebung 

bambu, semua bahan tersebut di cincang halus, dan dimasukan kedalam drum. Selanjutnya, 

air kelapa muda dan air cucian beras di masukan ke dalam drum berukuran 500 L yang 

sudah berisibahan-bahan yang di cincang dan/dihaluskan kemudianditutup dengan plastik 

UV dan diikat mati kemudian di atas plastik UV di beri satu gayung air. Lalu dibiarkan 

untuk proses fermentasinya berlangsung. Lama fermentasi kurang lebih 1-2 minngu dan 

pupuk siap dipakai. 

Takaran penggunaan pupuk organik cair adalah 2 liter per satu tengki berukuran 

(15 liter).Untuk pemupukan melalui tanah dan daun dosisnya berbeda.Pada daun dosinya 

100 ml perpohon dan pada pemupukan melalui tanah dosisnya adalah 2 liter perpohon. 

Prosedur pemupukan melalui daun.Pupuk dicampurkan dengan air lalu 

disemprot dengan menggunakan handsprayer kedaun kakao dan penyemprotan juga 

dilakukan tepat sasaran yaitu pada permukaan daun (Gambar 8D). Pupuk yang 

digunakandiCLC Nagekeo adalah pupuk organik cair.Pemakaian pupuk organik yang 

dianjurkan oleh CLC Nagekeo bertakaran 2 liter per 15 liter air atau 133 mL/liter air.Tujuan 

pemupukan adalah untuk menggantikan unsur hara tanah yang diambil oleh tanaman 

maupun terbawa oleh air. 
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Gambar 8.Kegiatan Pemupukan pada Tanaman Kakao. A. Pemupukan dengan bentuk piringan 

penuh, B. Pemupukan dengan bentuk setengah piringan, C. Pemupakan dengan cara tugal, D. 

Pemupukan melalui daun. 

Pentingnya penempatan pupuk agar dapat diambil akar tanaman lebih efisien, tidak 

merusak biji yang ditanam atau akar tanaman.Cara penempatan pupuk dengan cara: ditabur 

disekeliling tanaman dengan jarak 75-100 cm, dengan cara piringan yaitu dibenamkan 

disekeliling tanaman, dengan larikan yaitu membenamkan di antara barisan tanaman, 

dengan cara tugal yakni membuat lubang tugal disekeliling pohon3-5 lubang, dan dengan 

caradisemprotkan lewat daun (MARS Sustainability-CSP,2009; SCPP-Swisscontact, 

2012). 

4.3.3. Panen Sering  

Hal yang paling penting dalam metode Praktik Berkebun yang Baik (PBB) adalah 

panen sering. Dengan memanen buah yang masak semingguatau maksimal dua minggu 

sekali secara serentak dan teratur, akan memutuskan siklus hidup PBK dan Helopeltispada 

tahap larva. 

Dengan memanen pada masa tersebut larva di dalam buah akan ikut terbawa dan 

selanjutnya kulit buah yang dipanen dikumpul dan ditutup dengan daun pisang kering atau 

membenamkannya ke dalam tanah.Keuntungan lain dari panen sering selain mengurangi 

tingkat kerusakan buah yang diakibatkan oleh hama PBK dan Helopeltis,juga tanaman 

akan memiliki zat makanan yang cukup, sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik 

untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah yang baru (MARS Sustainability-CSP, 

2009; SCPP-Swisscontact, 2012). 

Buah yang rusak akibat serangan hama dan penyakit harus dihilangkan dari pohon 

pada setiap panen dan dimasukan dalam rorak ditutup dengan daun pisang kering bersama 

kulit buah panen. 
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Ciri –ciri buah yang layak dipanen:buah yang layak panen apabila buah tersebut 

telah berumurkurang lebih 6 bulan dengan ciri-ciri tingkat kematangan buah dapat dilihat 

dari perubahan warna buah, yaitu jika alur buah sudah berwarna kuning, maka tingkat 

kematangannya adalah C, sedangkan jika alur dan punggung buah berubah kuning, 

tingkatannya B. Jika seluruh permukaan buah sudah berwarna kuning atau kuning tua, 

maka tingkat kematangannya adalah A dan A+ (Gambar 9). Pada umumnya petani sudah 

memanen buah kakao jika tingkat kematangannya sekurang-kurangnya sudah B (MARS 

Sustainability-CSP, 2009; SCPP-Swisscontact, 2012). 

Pemetikan buahdi CLC Nagekeo umumnya dilakukan di pagi hari.Buah-buah 

tersebut kemudian dikumpulkan lalu dipisahkan dan diperam selama 1 malam di suatu 

tempat menunggu untuk dipecahkan. 

Ciri-ciri buah yang sudah layak untuk panen: 

1. Warna. Warna buah kakao sangat beragam, tetapi pada dasarnya hanya ada dua macam 

warna.Buah yang ketika muda berwarna hijau atau hijau agak putih jika sudah masak 

akan berwarna kuning, sementara itu buah yang ketika muda berwarna merah, setelah 

masak berwarna jingga (orange). 

2. Waktu. Buah akan masak setelah berumur 6 bulan. Pada saat itu ukurannya beragam, 

dari panjang 10-30 cm, tergantung pada kultivar dan faktor-faktor lingkungan selama 

perkembangan buah. 

 

Gambar 9.Ciri-ciri tingkat kematangan buah: jika alur buah sudah berwarna kuning, maka 

tingkat kematangannya adalah C, jika alur dan punggung buah berubah kuning maka 

tingkatannya B, jika seluruh permukaan buah sudah berwarna kuning atau kuning tua maka 

tingkat kematangannya adalah A aatau A+. 
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Peralatan yang diperlukan dalam memetik buah kakao adalahpenjolok/gunting 

galah, ember dan gunting pangkas.Cara memanen buah kakao, yaitu memanen buah kakao 

yang telah masak dengan cara memotong pada bagian pangkal buah dengan menggunakan 

penjolok/gunting pangkas tanpa merusak bantalan buah dankulit pada batang (Gambar 10). 

Alat yang digunakan untuk panen harus tajam, untuk menghindari rusaknya pangkal buah 

ataupun bantalan buah. 

 

Gambar 10.Kegiatan Pemanenan Buah Kakao. A. Buah masak yang siap dipanen, B & C. Cara 

pemanenan buah kakao, D. Buah kakaoyang sudah dipanen. 

4.3.4. Sanitasi  

Pengertian sanitasi pada tanaman kakao bukan saja ditujukan pada pengendalian 

gulma akan tetapi ditujukan pada bagian tanaman yang dikhawatirkan dapat mengganggu 

atau dikhawatirkan menjadi sumber infeksi bibit penyakit, misalnya:cabang-cabang, 

ranting-ranting dan daun dari hasil pemangkasan, kulit buah, buah-buah bekas serangan 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan lain-lain. Pengendalian gulma pada tanaman 

kakao biasanya hanya menjadi masalah apabila tanaman masihmuda.Bila tanaman telah 

dewasa dan tajuknya sudah saling bertemu biasanya gulma tak menjadi masalah lagi. 

Tanaman kakao tidak memerlukan pembersihan dari gulma.Pembersihan gulma 

hanya dilakukan pada piringan tanaman dengan diameter + 1 m saja, sedangkan diluar 

piringan cukup mengatur ketinggian gulma tidak lebih dari 10 cm.Khusus bahan pangkasan 

berupa cabang, ranting dan daun agar tidak mengganggu kegiatan di kebun sebaiknya 

dicincang kemudian diatur secara larikan diantara tanaman. Lebih baik lagi jika dibuatkan 

rorak, sehingga bekas pangkasan dimasukan ke dalam rorak.Khusus kulit buah bekas 

panen dibuatkan lubang dengan ukuran 1 m x 1 m x 1 m. Kulit buah dimasukan kedalam 

lubang kemudian ditutup dengan tanah setebal 3–5 cm atau kulit dikumpul lalu ditutup 
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dengan dau pisang kering sanitasi untuk mencegah penyebaran Penggerek Buah Kakao 

(PBK). Sedangkan buah/kulit buah bekas serangan Phytopthora sp. sebaiknya 

dikumpulkan disebuah lubang kemudian ditutup dengan daun pisang kering, demikian pula 

dengan ranting dan daun bekas serangan penyakit VSD.Tujuannya adalah untuk mencegah 

penyebaran penyakit busuk buah dan penyakit VSD (MARS Sustainability-CSP, 2009; 

SCPP-Swisscontact, 2012). 

Sanitasi yang dilakukan diCLC Nagikeo adalah semua hasil pemangkasan 

dicincang (Gambar 11A) dan dimasukkan ke dalam lubang rorak yang berukuran 1x1x1 m 

(Gambar 11B).Rorak terletakdi antara pohon kakao dimana satu pohon 1 buah rorak.Selain 

berfungsi menimbun tanaman yang terserang hama penyakit dan menambah bohan organik 

tanah, rorak juga dapat mengurangi resiko erosi tanah/aliran permukaan. 

 

Gambar 11.Kegiatan Sanitasi pada kebun kakao: A. Ranting dan daun kakao dicincang; B. 

Lubang rorak; C-E. Buah yang terserang hama dan penyakit; F-G. Kulit buah kakao hasil panen 

dimasukkan ke dalam rorak dan ditutup daun pisang kering. 

Setiap tanaman kakao memiliki 1 buah rorak.Semua hasil pemangkasan dicincang 

dan gulmadarihasil pembersihan dimasukkan dalam rorak untuk kemudian dijadikan 

pupuk.Bukan hanya itu saja tetapi buah yang terserang hama dan penyakit juga dimasukan 

(Gambar 11C-E), dengan berurutan yang pertama buah yang terserang hama dan penyakit, 
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ranting yang sudah dicincang dan yang terakhir adalah rumput atau gulma. Pada proses 

sanitasi juga dilakukan terhadap hasil dari kulit buah kakao yang sudah dibelah dengan 

dimasukkan pada lubang rorak dan kemudian ditutup dengan daun pisang yang sudah 

kering (Gambar 11F-H). Tujuan dari sanitasi adalah untuk memutus siklus hidup PBK. 

4.4. Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) 

Hama PBK sangat merugikan.Serangannya dapat merusak hampir semua hasil 

kakao.Penggerek buah kakao dapat menyerang buah sekecil 3 cm, tetapi umumnya 

lebihmenyukai yang berukuran sekitar 8 cm. Ulatnya merusak dengan cara menggerek 

buah, memakan kulit buah, daging buah dan saluran ke biji. 

4.4.1. Bioekologi (kehidupan timbul balik) PBK 

Imago atau serangga dewasa (Gambar 12A) berupa ngengat berwarna hitam 

dengan bercak kuning berukuran panjang 7 mm,lamahidupberkisar antara7-8hari.Imago 

beraktifivitas padamalam haridandisianghariberlindungditempat 

teduh.Seekorbetinamampumeletakkantelur antara 50-100 butir selama hidupnya.Telur 

PBK berbentuk oval dengan panjang 0,4-0,5 mm dan lebar 0,2-0,3 mm, berwarna orange 

pada saat diletakkan dan menjadi kehitaman bila akan menetas. Stadium telur berlangsung 

selama 2-7 hari.Telur diletakkan pada lekukan di permukaan kulit buah.Setelah menetas 

larva menggerek masuk ke dalam buah. 

 

Gambar 12.Larva (A); imago penggerek buah kakao (C.cramerella) (B); Gejala serangan hama 

PBK pada buah kakao: dari luarterlihatwarna buah tidak merata (C); belahanbuah yang terserang(D) 

(Sumber: Siswanto & Karmawati, 2012). 

Larva(Gambar 12B) berwarnaputihkekuninganatau 

kehijauandenganpanjangmaksimum11mm dan terdiri atas 5instar.Lama stadia larva 

berkisarantara14–18hari.Menjelangberpupa, larvakeluardaribuahdanberpupapada 
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permukaanbuah,daun,serasah, atauditempat lainyangagaktersembunyi, dan bahkanpada 

kendaraanyangdigunakanuntukmengangkut hasil panen. Pupa berwarna coklat (dengan 

ukuran panjang berkisar antara 6-7 mm dan lebar 1-1,5 mm) dan terbungkus dalam kokon 

transparan dan kedap air. Stadium pupa berlangsung antara 5-8 hari(SCPP-Swisscontact, 

2012; Wardojo, 1980 dalam Siswanto & Karmawati, 2012). 

4.4.2. Gejala Serangan PBK 

Di CLC Nagekeo, gejala serangan PBK adalah buahyangterserang ditandai 

denganmemudarnyawarnakulitbuah dan munculnya warnabelanghijaukuningatau 

merahjingga apabiladiguncang, buahyang sudahtuatidak akan berbunyikarenabiji yang ada 

di dalam saling melekat dan berwarna kehitaman (Gambar 13). 

 

Gambar 13.Gejala serangan PBK pada buah Kakao 

4.4.3. Bentuk Serangan PBK 

Bentuk serangan PBK pada tanaman kakao di CLC Nagekeo, yakni berupa: 

1. Serangan ringan (Gambar 14A),jika dibelah ikatan biji kakao dengan kulit maupun 

antara biji kurang kuat dan biji dapat dikeluarkan dari buah dan sebagian biji dapat 

dipisahkan. 

2. Serangan sedang (Gambar 14B),jika dibelah ikatan biji dan kulit tidak begitu kuat akan 

tetapi ikatan antara bijisangat kuat dan biji kakao dapat dipisahkan dari kulit buah akan 

tetapi antara biji tidak dapat dipisahkan.  

3. Serangan berat(Gambar 14C), dimana ikatan antara biji kakao dan kulit buahnya 

maupun antara biji demikian kuat sehingga biji tidak dapat dikeluarkan dari buah. 
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Gambar 14.Bentuk Serangan PBK. A. Serangang ringan, B. Serangan sedang, C. 

Serangan berat. 

4.4.4. Siklus hidup Penggerek Buah Kakao (PBK) 

Hama penggerek buah kakao adalah serangga yang bermetamorfosis sempurna 

siklus hidup dimulai dari telur yang berubah menjadi larva dari larva menjadi imago 

(serangga dewasa) yang akan berkembang biak untuk memulai siklus hidup baru lagi. 

Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus kurang dari 35 hari. Imago betina 

penggerek buah kakao berumur 5-7 hari dalam kurun waktu tersebut bias menghasilkan 

100-200 butir telur. Hama ini meletakkan telurnya di permukaan buah kakao yang berusia 

3-4 bulan. Dalam waktu kurang dari 7 hari, telur-telur tersebut akan menetas dan keluar 

larva-larva yang lantas menggerek kulit dan masuk ke dalam buah kakao.Larva ini tumbuh 

dewasa di dalam buah, melahap plasenta dan daging buah yang membungkus biji 

kakao.Dan setelah 14 hari tinggak di dalam buah kakao, larva dewasa akan menggerek ke 

luar buah. Kemudian turun ke permukaan tanah untuk mencari daun kering yang akan 

digunakannya sebagai media hidup selama menjalani fase kepompong atau pupa.Seteleh 7 

hari menjalani fase kepompong, serangga ini berubah menjadi imago. Imago tersebut akan 

terbang, kawin, dan hinggap ke buah kakao untuk melepaskan telurnya.Telurnya berwana 

jingga,diletakkan satu persatu pada permukaan kulit buah kakao. 

4.5. P3S dalam Pengendalian Penggerek Buah Kakao 

Teknologi P3S dalam budidaya tanaman kakao merupakan salah satu bentuk 

pengendalian PBK sebagai hama utama dan hama minor lainnya, yang menurut konsep 

PHT dikenal dengan Pengendalian Secara Kultur Teknis, yaitu 

1) Pemangkasan yang dilakukan dengan cara memangkas tunas air dan cabang lain 

secara selektif untuk mengatur kedudukkan cabang, mengurangi kelembaban 
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sehingga diharapkan berkurangnya tingkat serangan hama.Pemangkasan ini 

akanmengatur kondisi tanaman menjadi sedemikian rupa sehingga iklim mikro 

pertanaman dan kondisi tanamanmenjadi tidak sesuai bagi serangga betina untuk 

datang ke pertanaman untuk bertelur dan berkembang untuk meneruskan 

generasinya. Cara pengendalian ini terdiri dari: 

- Pangkasan bentuk: dilakukan pada tanaman belum berbuah dengan tujuan 

untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Cabang-cabang 

primer dan jorket dipelihara sehingga tumbuh kuat dan seimbang, demikian juga 

cabang sekunder diatur agar seimbang ke segala arah. 

- Pangkasan pemeliharaan dan produksi: dilakukan pada tanaman yang berbuah 

dengan tujuan untuk mempertahankan kerangka yang sudah terbentuk. Bagian 

yang dipangkas yaitu cabang sakit, terlindung atau yang masuk ke dalam tajuk 

tanaman di sebelahnya. Frekuensi pangkasan 6-8 kali per tahun sedangkan tunas 

air dibuang 2-4 minggu sekali. 

- Pangkasan pemeliharaan tajuk: dilakukan untuk membatasi tajuktanaman 

maksimal 3,5 – 4 meter, dilakukan setahun sekali pada awal musim hujan dan 

disesuaikan dengan kondisi tanaman. Pemangkasan ini bertujuan untuk 

masuknya sinar matahari lebih baik, mengurangi kelembaban dan merangsang 

tumbuhnya bunga. 

2) Pemupukan yang memenuhi syarat 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan 

tepat waktu. Pemupukan yang memenuhi syarat 4T ditujukan untuk mengatur 

kesuburan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga tidak menarik 

bagi suatu hama dan merangsang peningkatan populasinya. Selain itu, tanaman 

yang tumbuh sehat dan kesuburan yang sesuai akan memiliki tingkat ketahanan 

yang tinggi terhadap serangan hama dan penyakit. 

3) Panen Sering adalah pemanenan buah yang dilakukan satu kali dalam seminggu 

atau paling lambat satu kali dalam 10 hari. Panen Serentak adalah pemanenan yang 

dilakukan sekaligus panen pada satu hamaparan. Sedangkan Panen Teratur adalah 

pemanenan yang dilakukan secara teratur waktunya (hari). Panen sering, serentak 

dan teratur, yakni dengan memanen buah buah masak awal (mengkal), masak 

penuh, juga buah-buah yang rusak akibat serangan hama dan penyakit. Perlakuan 
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panen sering, serentak dan teratur akan menurunkan tingkat serangan hama PBK 

karena memutuskan siklus hidup PBK yang terdapat dalam buah atau kulit buah 

yang dipanen karena melalui panen,telur, dan larvaPBKakan ikut terbawa bersama 

dengan buah kakao pada saat yang samasehingga siklus hidupnyaakan sampai di 

situ saja atau dengan lain kata mati.  

4) Sanitasi atau pembersihan terhadap areal perkebunan kakao dari segala sampah 

(ranting, cabang, kulit buah) yang tidak diinginkan akan memutuskan siklus PBK. 

Telur dan/atau larva yang ada dalam kulit buah kakao akan mati karena dikuburkan 

dalam rorak. Pembersihan areal perkebunan terutama di bawah pohon kakao akan 

mematikan pupa dan larva PBK yang jatuh ke tanah untuk membentuk kepompong. 

Pembersihan gulma atau rumput di sekitar areal kebun kakao akan menghilangkan 

tempat tinggal (inang sementara) bagi imago PBK terutama betina sehingga 

mengurangi peluangnya untuk masuk ke kebun dan bertelur pada buah kakao.  

4.6. Kelebihan Metode P3S dibanding Metode Lain dalam Penanganan PBK 

Secara umum pengendalian serangan hama PBK dapat dilakukan dengan tiga 

cara yaitu kultur teknis, biologis, kimiawi. P3S tergolong dalam pengendalian secara 

kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis dianggap lebih baik karena mencakup 

beberapa kegiatan yaitu pemangkasan, pemupukan, panen sering dan sanitasi. 

Kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait antara tanaman maupun lingkungan sehingga 

keterkaitannya erat maka dariitu dianggap baik untuk digunakan dalam pengendalian 

hama PBK. Kegiatan pengendalian secara biologis meliputi satu kegiatan saja yaitu 

pengendalian dengan menggunakanpredator atau musuh alami, secara kimiawi juga 

meliputi satu kegiatan pengendaliansaja yaitu menggunakan pestisida kimia. Maka 

metode P3S dianggap metode yang baik di CLC Nagekeo untuk digunakan dalam 

pengendalian hama PBK. 
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BAB V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan di CLC Nagekeo 

dapat disimpulkan bahwa manajemen pemeliharan tanaman kakao dengan pola P3S 

(pemangkasan, pemupukan, panen sering, dan sanitasi) menerapkan aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan dengan baik. 

Dalam pelaksanaanya, kegiatan pemeliharaan tanaman kakao di CLC Nagekeo telah 

mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam SOP teknologi P3S, baik dari segi cara, 

penggunaan alat, waktu, dan pemanfaatan bahan organik lokal, tetapi belum maksimal 

terutama dalam hal panen sering dan sanitasi, karena di CLC Nagekeo panen sering yang 

dilakukan dua minggu sekali tetapi pada SOP seharusnya sekali dalam seminggu dan 

juga sanitasi di CLC Nagekeo yang seharusnya pada SOP ditutup menggunakan tanah 

tetapi di CLC Nagekeo menggunakan daun pisang kering. 

5.2. Saran 

Perlu ditingkatkan terutama dalam perlakuan terhadap panen sering yang 

seharusnya 1-2 minggu sekali, dan sanitasi pada buah kakao yang terserang hama PBK 

harus ditimbun dengan tanah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.Luas Areal dan Produksi Kakao Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi dan Keadaan 

Tanaman Tahun 2015 (Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, 2017). 
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2.Luas Areal dan Proksi Kakao Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi dan Keadaan Tanaman 

Tahun 2015 (Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, 2017). 
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Lampiran 3.Luas Areal dan Produksi Kakao Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi dan Keadaan 

Tanaman Tahun 2016 (Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, 2017). 
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Lampiran 4.Luas Areal dan Produksi Kakao Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi dan Keadaan 

Tanaman Tahun 2017 (Sumber: Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, 2017). 
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